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Bardzo ważne decyzje Rady Nadzorczej
W dniu 8 sierpnia 2017 roku na posiedzeniu Rady Nadzorczej padły bardzo ważne 
decyzje związane z funkcjonowaniem organizacyjnym naszej Spółdzielni. 

Rada Nadzorcza dokonała w swoim gronie 
zmian personalnych, wskutek których skład 
obecnej Rady Nadzorczej przedstawia się 
następująco:

Bartłomiej Sułkowski
Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Joanna Wiśniewska – Bogusz
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej, 
Ewa Kachnic
Sekretarz Rady Nadzorczej,
Krzysztof Kordela
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, 
Agnieszka Bylak – Pyra
Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej,
Wiesław Latoch
Sekretarz Komisji Rewizyjnej, 
Sławomir Filipowicz 
Członek Rady Nadzorczej, 
Marcin Faryna
Członek Rady Nadzorczej, 
Grzegorz Krysman
Członek Rady Nadzorczej. 

 Ponadto Rada Nadzorcza podjęła decy-
zję, że w miesiącu listopadzie zostanie zwoła-
ne Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszka-
niowej „JAS-MOS”. Ustalono, że na Walnym 

Zgromadzeniu zostaną rozpatrzone cztery 
ważne tematy: 

1. Odwołanie, w oparciu o §76 ust. 2 Statutu, 
Członka Rady Nadzorczej Sławomira Filipo-
wicz na wniosek pięciu członków Rady Nad-
zorczej – z uzasadnieniem:

a) wydawanie poleceń służbowych członkom 
Zarządu oraz pracownikom wbrew zapisom 
§ 71 ust. 2 Statutu  SM „JAS-MOS”.
ź

b) podejmowanie samodzielnych działań bez 
stosownego oddelegowania wynikającego 
z § 71 ust. 3 Statutu, w którym określony jest 
kolegialny charakter działania Rady Nadzor-
czej. 
ź

2. Odwołanie, w oparciu o § 83 ust. 4 Statutu, 
Prezesa Zarządu Piotra Szereda na wniosek 
czterech członków Rady Nadzorczej - z uzasa-
dnieniem:

Uchwała Nr 3/2017 Walnego Zgromadzenia po-
djęta ilością głosów 51 przeciw udzieleniu abso-
lutorium i 47 za udzieleniem absolutorium. 

3. Dokonanie zmian w Statucie SM „JAS-MOS” 
na podstawie § 60 pkt 9 - z uzasadnieniem:

W związku z zobowiązaniem Rady Nadzorczej 
złożonym na Walnym Zgromadzeniu w maju 
2017 roku do przygotowania zmian statutowych 
zaproponowanych przez członków Spółdzielni 
oraz w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 
20 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępo-
wania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze. 

4. Konsultacje w sprawie planu remontów na 
nieruchomościach na rok 2018 - z uzasadnie-
niem:

Z uwagi na minimalizację kosztów należy połą-
czyć zwołane Walne Zgromadzenie z corocznymi 
spotkaniami remontowymi wykorzystując ten 
czas na możliwie jak najszersze konsultacje 
Członków Spółdzielni w sprawie planowania sze-
regu prac remontowych oraz termomoderniza-
cyjnych w roku 2018 na naszych nieruchomoś-
ciach.

 Rada Nadzorcza wyrażając swoją wolę 
zwołania Walnego Zgromadzenia wzięła pod 
uwagę wagę poruszanych tematów oraz mo-
żliwości organizacyjne, w tym poniesienia jak 
najniższych kosztów organizacyjnych, zreali-
zowania zmian statutowych w związku z wnio-

skami Członków Spółdzielni oraz wynikłych 
wskutek wejścia w życie zmian ustawowych. 

Rada Nadzorcza ustaliła następujące kalen-
darium: 

ź Do 31 sierpnia 2017 roku powołać zespół 
statutowy w składzie:
- Prezes Zarządu Spółdzielni  

ź - wydelegowani członkowie Rady 
- zgłoszeni Członkowie Spółdzielni.

ź Od 4 września do 16 października 2017r. 
opracowanie, przez zespół statutowy, 
projektów zmian statutowych. 

ź W dniu 31 października 2017 roku, 
w oparciu o § 61 ust.3 Statutu, Rada 
Nadzorcza wystosuje żądanie do 
Zarządu w sprawie zwołania Walnego 
Zgromadzenia w miesiącu listopadzie 
z uwzględnieniem w/w tematów 
w porządku obrad.

 
 W związku z powyższym prosimy zainte-
resowanych członków Spółdzielni, po raz ko-
lejny, o zgłaszanie się do zespołu statutowego 
do dnia 30 sierpnia 2017 roku.  

Zmiana Ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych
 W dniu 20 lipca 2017 r. Sejm RP uchwalił 
ustawę o zmianie ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowa-
nia cywilnego oraz ustawy Prawo spółdziel-
cze. Ustawa został podpisana przez Prezy-
denta RP 3 sierpnia b.r., a wejdzie w życie po 14 
dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 W treści ustawy zmienione zostały, mię-
dzy innymi, zapisy dotyczące członkostwa 
w Spółdzielni, które będzie nierozerwalnie 
związane z posiadanym spółdzielczym pra-
wem do lokalu. Kto nie będzie miał prawa do 

lokalu nie będzie członkiem Spółdzielni. Każ-
dy kto nabędzie, w drodze zakupu, spadku, czy 
też darowizny spółdzielcze prawo do lokalu 
stanie się członkiem z mocy prawa. Osoby, 
które nabędą lub posiadają odrębną własność 
mogą również zostać członkami, ale pod wa-
runkiem złożenia pisemnej deklaracji człon-
kowskiej. Członkami Spółdzielni, po złożeniu 
deklaracji członkowskiej, mogą również być 
najemcy lokali mieszkalnych, które przed 
przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową 
były mieszkaniami przedsiębiorstwa pań-

stwowego, jeżeli najemca był uprawniony do 
korzystania z tego lokalu w dniu jego przejęcia. 
Członkostwo w Spółdzielni przysługuje oboj-
gu małżonkom  pod warunkiem, że prawo do 
lokalu należy do nich wspólnie.
 W związku z tak istotnymi zmianami 
w przepisach dotyczących członkostwa prosi-
my o weryfikację kompletności dokumentów 
przekazanych do Spółdzielni, które potwier-
dzają prawo do zajmowanego lokalu (postę-
powania spadkowe, darowizny, wyroki sądo-
we, umowy dożywocia, itp.). W razie wątpliwo-

ści można kontaktować się z działem członko-
wskim w siedzibie Spółdzielni przy ul. Słonecz-
nej 18A, pokój nr 2, tel. 32 47 626 36 wew. 37. 
 Zmianie uległy również zasady uczestnic-
twa w Walnym Zgromadzeniu. Dotychczas 
w obradach Walnego Zgromadzenia Członek 
mógł uczestniczyć tylko osobiście, po noweli-
zacji członek Spółdzielni może do uczestnicze-
nia w Walnym Zgromadzeniu wyznaczyć swo-
jego pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi 
mieć formę pisemną, jeden pełnomocnik może 
reprezentować tylko jednego członka.

Przypomnienie o dodatkach 
mieszkaniowych
Osoby posiadające niskie dochody mogą uzyskać pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego. 
Wnioski o dodatek mieszkaniowy należy składać w Referacie Dodatków Mieszkaniowych 
- Urzędu Miasta. O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się osoby, które:
1.  posiadają tytuł prawny do lokalu (spółdzielcze lokatorskie, 
 własnościowe prawo do lokalu, umowa najmu),
2.  posiadają wyrok o eksmisję z przyznanym prawem do lokalu socjalnego,
3.  zajmują lokal o powierzchni użytkowej nie przekraczającej niżej podanych norm oraz 
 średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego z 3 miesięcy poprzedzających datę  
 złożenia wniosku nie przekracza (przy 2 i więcej osobach 1 250 zł/osobę) odpowiednio:

Ilość osób w gospod.   Maksymalna      Maksymalny dochód  
domowym   pow. mieszkania   gospod. domowego
1 osoba   45,50 m²    1 750,00 zł/m-c
2 osoby   52,00 m²    2 500,00 zł/m-c
3 osoby   58,50 m²    3 750,00 zł/m-c
4 osoby   71,50 m²    5 000,00 zł/m-c
5 osób   84,50 m²    6 250,00 zł/m-c
6 osób   91,00 m²    7 500,00 zł /m-c

 Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po 
odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. 
Do dochodu nie wlicza się również dodatków dla sierot zupełnych, zasiłków pielęgnacyjnych, 
zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świad-
czeń w naturze z pomocy społecznej oraz dodatku mieszkaniowego.

 O dodatek mieszkaniowy mogą ubiegać się także 
osoby posiadające zaległości czynszowe.

 Osoba korzystająca z dodatku mieszkaniowego zobowiązana jest do regularnego do-
płacania różnicy pomiędzy kwotą przyznanego dodatku a bieżącą opłatą czynszową. Brak do-
płat powoduje utratę dodatku mieszkaniowego, o który ponownie można się ubiegać po upły-
wie terminu, na który został przyznany. Szybkie załatwienie formalności i dostarczenie nie-
zbędnych dokumentów prowadzi często do zachowania ciągłości płatności czynszu i zapobie-
ga powstawaniu zaległości. Szczegółowe informacje dotyczące dodatków mieszkaniowych 
można uzyskać w Referacie Dodatków Mieszkaniowych - Urzędu Miasta telefon 32 47 85 
100, oraz w dziale windykacji tutejszej Spółdzielni (pokój nr 15) telefon 47-626-36 wew. 60.



 W ostatnim okresie Zarząd przenalizował 
koszty energii cieplnej na potrzeby centralne-
go ogrzewania na poszczególnych nierucho-
mościach w tak zwanym sezonie grzewczym 
2016/2017. Na zdecydowanej większości bu-
dynków odnotowano wzrost kosztów, na co 
wpływ miał przede wszystkim wzrost cen ta-
ryf PEC-u jak i nieznacznie niższa temperatura 
średnia odnotowana w sezonie grzewczym 
w porównaniu do sezonu poprzedniego.
 Najniższe koszty w przeliczeniu na mie-
siąc na 1 m² powierzchni użytkowej  ponoszo-
ne są na budynkach, gdzie przeprowadzono 
kom-pleksową termomodernizację lub na któ-
rych większość przegród zewnętrznych zosta-
ła już docieplona i są rozliczane na podstawie 
podzielników kosztów. Koszty w zależności 
od budynku kształtują się tu od 1,69 zł/m² do 
3,65 zł/m².

Koszty c.o. budynków docieplonych 
rozliczanych wg podzielników

L.p. Adres budynku            Koszty 2016/2017  
     na m²/m-c [zł]

1 Kaszubska 3   1,69
2 Kaszubska 7   1,79
3 Kaszubska 5   1,90
4 Śląska 17   1,92
5 Kaszubska 1   1,93
6 Pomorska  45 - 57  2,03
7 Śląska 13   2,05
8 Pomorska 31 - 43  2,06
9 Śląska 15   2,11
10 Karola Miarki 1   2,12
11 Śląska 11   2,13
12 Pomorska 73 - 85  2,15
13 Warmińska 30 - 42  2,18
14 Warmińska 16 - 28   2,20
15 Pomorska 87 - 99  2,23
16 Śląska 19   2,24
17 Pomorska  59-71  2,28
18 Warmińska 2  - 14  2,28
19 Warmińska 44 - 56  2,29
20 Warmińska 1 - 13  2,32
21 Pomorska 17 - 29  2,35
22 Pomorska 44 - 56  2,39
23 Kurpiowska 15 - 23   2,40
24 Krasickiego 4   2,47
25 Krasickiego 7   2,47
26 Staszica 8    2,56
27 Krasickiego 1   2,59
28 Kurpiowska 5 - 13  2,60
29 Krasickiego 3   2,65
30 Wiejska 29 d   2,69
31 Krasickiego 8   2,73
32 Krasickiego 15  2,74
33 Krasickiego 2   2,80
34 Karola Miarki 8 - 9  2,88
35 Of. Faszyzmu 1-5  2,93
36 1 Maja 2 - 8   2,93
37 Wiejska 17 D   2,94
38 Krasickiego 6   2,94
39 Wiejska 9 c   2,97
40 Wiejska 9 b    3,01
41 Wiejska 23 c   3,05
42 Poprzeczna 2 - 6   3,05
43 11 Listopada 7 b  3,05
44 Wiejska 9 a    3,05
45 Wiejska 17 c    3,09
46 Andersa 23 - 37  3,14
47 Andersa 10 - 12  3,16
48 Słoneczna 20 - 30  3,17
49 Andersa 14 - 16  3,27
50 Krasickiego 19  3,30
51 11 Listopada 11 b  3,33

52 Wiejska 23 b   3,37
53 Andersa 2 -4   3,41
54 Wiejska 17 b    3,65
 
 Nieco wyżej kształtują się koszty budyn-
ków docieplonych rozliczanych na podstawie 
powierzchni użytkowej (od 2,68 zł/m² do 
4,79 zł/m²) zaś porównywalne z nimi są koszty 
budynków niedocieplonych rozlicznych na pod-
stawie podzielników kosztów (od 2,70 zł/m² do 
4,89 zł/m²).

Koszty c.o. budynków docieplonych 
rozliczanych wg powierzchni

L.p. Adres budynku Koszty 2016/2017 
na m /m-c [zł]²

1  Zielona 24-42   2,68
2 Zielona 21-31   2,78
3 Harcerska 1 - 3  2,92
4 Pomorska 30 - 42  2,97
5 Krasickiego 9   2,98
6 Wiejska 9   3,20
7 Wyszyńskiego 51 - 53 3,26
8 Kusocińskiego 5- 23   3,30
9 Wiejska 13 c   3,38
10 26 Marca 15   3,38
11 Wyszyńskiego 55 - 57 3,40
12 Wiejska 29 c   3,43
13 Wiejska 19 d    3,49
14 Wyszyńskiego 45 - 49 3,55
15 Wyszyńskiego 59 - 61  3,55
16 26 Marca 140 - 152  3,56
17 Plac Zwycięstwa 12  3,58
18 Al. J. Pawła  II  1 5 A - F  3,62
19 Wiejska 29 b    3,62
20 Karola Miarki 6 - 7   3,69
21 26 Marca 13   3,69
22 Karola  Miarki 5  3,72
23 26 Marca 11   3,97
24 Kopernika 11 - 13  4,12
25 Andersa 11 - 21   4,28
26 Andersa 1 - 9    4,70
27 Andersa 6 - 8    4,79

Koszty c.o. budynków niedocieplonych 
rozliczanych wg podzielników

L.p. Adres budynku Koszty 2016/2017  
     na m /m-c [zł]²

1 Wrzosowa  1 - 19   2,70
2 Miodowa 2 - 4  2,72
3 Wyspiańskiego 1 - 7   2,75
4 Zielona 4 - 22   2,84
5 Kopernika 10 - 12   3,33
6 Poprzeczna 8 - 12   3,52
7 Morcinka 6 - 8   3,53
8 Górnicza 38   3,54
9 Ofiar Faszyzmu 2 -10  3,66
10 Krótka 2 - 6    3,71
11 Ofiar Faszyzmu 7-15   3,71
12 Morcinka 5 - 7   3,76
13 Górnicza 40   3,82
14 Poprzeczna 1 - 5   4,05
15 Słoneczna 4 - 8  4,14
16 Konopnickiej 8    4,17
17 Słoneczna 32 - 42  4,41
18 Konopnickiej 6  4,89

 Jak można było przypuszczać, najwyższe 
koszty c.o. w przeliczeniu na 1 m  ponoszone ²
są na budynkach niedocieplonych rozlicza-
nych na podstawie powierzchni użyt. W tym 
przypadku koszty wynoszą od 3,08 zł/m  do aż ²
5,81 zł/m .²

Koszty c.o. budynków niedocieplonych 
rozliczanych wg powierzchni

L.p. Adres budynku Koszty 2016/2017  
     na m /m-c [zł]²

1 Harcerska 2 - 4  3,08
2 Zielona 1 - 3   3,19
3 Harcerska 5 - 7  3,23
4 Zielona 33-43   3,27
5 Zielona 76 A-J  3,27
6 Zielona 44-62   3,33
7 Zielona 9 - 19   3,35
8 Kusocińskiego 25- 43  3,55
9 Zielona 5 - 7   3,57
10 PCK 14 - 20   3,66
11 Moniuszki 4 - 6   4,15
12 Moniuszki 8 - 10   4,17
13 Moniuszki 2   4,18
14 Poprzeczna 14 - 18  4,22
15 Kopernika 2 -4  4,24
16 Ofiar  Faszyzmu 12-16  4,30
17 Kopernika 6 - 8  4,33
18 Słoneczna 10 - 18  4,68
19 26 Marca 118 - 128  4,73
20 Konopnickiej 4   5,23
21 Konopnickiej 10   5,44
22 Konopnickiej 2  5,81

 Budynki tego ostatniego „typu” nie dość, 
że posiadają wysokie współczynniki przeni-
kania ciepła przez przegrody zewnętrzne (ce-
chują się dużymi stratami ciepła) to ich sposób 
rozliczania kosztów zużycia energii cieplnej 
nie motywuje użytkowników lokali do oszczę-
dzania. 
 Jak wynika z powyżej zamieszczonych 
tabel najwyższe koszty c.o. ponoszone są 
przez mieszkańców ul. Konopnickiej. W ubieg-
łym roku Zarząd podjął działania mające na 
celu przeprowadzenie termomodernizacji 
tych budynków. Niestety mimo usilnych sta-
rań, tylko mieszkańców jednego budynku uda-
ło się przekonać do tego pomysłu. Dlatego też 
w tym miejscu ponownie apelujemy do miesz-
kańców o oddawanie głosów poparcia w an-
kietowaniach dotyczących przeprowadzania 
działań termomodernizacyjnych na budyn-
kach. O pozytywnych „skutkach” tej decyzji pi-
saliśmy wielokrotnie. Wspomnijmy więc tylko 
o dwóch. Po pierwsze to niższe koszty pono-
szone z tytuły zużycia energii cieplnej (o czym 
przekonują dane zamieszczone w tym arty-
kule) oraz ładniej wyglądające budynki (co 
przedstawiamy na fotografiach obrazujących 
przeprowadzone prace dociepleniowe w roku 
bieżącym - patrz strona 4).
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Koszty C.O. 
w okresie 2016/2017
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Kusocińskiego 25-43

przed i po 

dociepleniu

Harcerska 5-7

przed i po 

dociepleniu

Czas na nowe windy
 „Nasze bezpieczeństwo nie ma ceny...” - to stare ale zawsze aktualne hasło. W przypadku 
naszej Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” potrzebnych jest ponad 3 miliony złotych na 
wymianę wind. Do wymiany starych - ponad dwudziestoletnich wind - zobowiązuje zarzą-
dców nie tylko rozsądek, ale także unijne przepisy. Zgodnie z unijną dyrektywą Polska miała 
wymienić na nowe wszystkie dźwigi, które mają ponad dwadzieścia lat do roku 2012, ale Za-
rządcy podnieśli alarm ze względu na ogromne koszty i z tego terminu się wycofano, ale pro-
blem starych wind został. 
 
 Spółdzielnia w ostatnich latach wymieniła 23 z 44 wind. Każda wymiana wiąże się z ogro-
mnymi kosztami, stąd wymianę pozostałych 21 wind będziemy musieli rozłożyć w czasie. 
Według wyliczeń Zarządu, rozkładając to w okresie trzech lat ( 2018 – 2020), nasza Spółdziel-
nia będzie w stanie wykonać to zadanie wydając na tą inwestycję ponad 3 miliony złotych. 
 
 To ambitne zadanie możemy wykonać jedynie przy pełnej aprobacie naszych lokatorów. 
Ponieważ nie mamy innej możliwości niż obciążenie tymi kosztami funduszu remontowego. 
W zależności od nieruchomości i możliwości finansowych poszczególnych budynków, za zgo-
dą lokatorów zwiększając stawkę o 50 gr/m²,  będziemy wykonywać tą operację sukcesywnie, 
a nie gwałtownie. Dlatego plan wymiany wszystkich wind sięga roku 2020. Bardziej przy-
spieszyć tego nie możemy, ze względu na bardzo wysokie koszty, a niektóre nieruchomości nie 
mają odpowiednich środków finansowych. Podkreślamy jednak, że wszystkie windy są syste-
matycznie konserwowane i raz w roku przechodzą przegląd Urzędu Dozoru Technicznego, 
który wydaje zalecenia i decyzje o dopuszczeniu dźwigów do użytkowania. Za konserwację 
wind płacimy co miesiąc spore pieniądze, a mimo to ulegają one awariom. 
 
 Gdzie musimy wymienić windy i jaki jest szacowany koszt tej wymiany przed podjęciem 
przetargu i negocjacji cenowych z wykonawcami?  
ź  w budynkach przy ulicy Kaszubskiej 1, 5, 7 – po dwie windy 
 – szacowany koszt: 900  000 złotych,
ź  w budynkach przy ulicy Śląskiej 13, 15, 17, 19 – po dwie windy 
 – szacowany koszt: 1  120 000 złotych,
ź  w budynkach przy ulicy Zielonej 3, 17, 19, 27, 31, 33 – po jednej windzie
 – szacowany koszt: 900 000 złotych,
ź  w budynku przy ulicy Harcerskiej 1 – jedną windę 
 – szacowany koszt: 150 000 złotych.

 Jeszcze we wrześniu tego roku zostaną przeprowadzone ankiety w wyżej wymienionych 
budynkach i nieruchomościach. Otrzymają Państwo pełną informację dotyczącą planowa-
nych kosztów wymiany wind. Od zgody lokatorów  będzie zależała realizacja tego przedsię-
wzięcia.

Przykładowy dźwig 

osobowy przed 

przeprowadzeniem 

wymiany...

... i po jej 

przeprowadzeniu
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Piwnice, komórki lokatorskie, inne 
pomieszczenia wspólnego użytku
 Szanowni Mieszkańcy, zgodnie z decyzją Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” 
w Jastrzębiu–Zdroju podjęliśmy akcję zinwentaryzowania piwnic, komórek lokatorskich oraz 
innych pomieszczeń wspólnego użytku. Inwentaryzacja ma na celu uporządkowanie i przy-
porządkowanie indywidualnych pomieszczeń do konkretnych mieszkań. Pomoże to służbom 
administracyjnym na łatwiejsze dotarcie do lokatora w przypadku awarii czy innych zdarzeń 
i konieczności wejścia do takiego pomieszczenia. Poza piwnicami czy komórkami lokatorskimi 
w większości budynków są pomieszczenia wspólnego użytku (suszarnie, rowerownie, wóz-
kownie i inne). Takie pomieszczenia mogą być użytkowane przez wszystkich lokatorów danej 
klatki. W niektórych budynkach jest więcej pomieszczeń niż mieszkań, a w niektórych odwrot-
nie więcej mieszkań niż piwnic czy komórek lokatorskich. W przypadku większej ilości pomie-
szczeń niż mieszkań lub niewykorzystywanych przez pozostałych mieszkańców pomieszczeń 
wspólnego użytku jest możliwość wynajęcia dodatkowego pomieszczenia za opłatą. Szcze-
gółowe zasady wynajmu i korzystania z takich pomieszczeń określa „Regulamin używania 
lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców” w rozdziale IV § 20-22. Opłata za inne 
pomieszczenia czy pomieszczenia wspólnego użytku jest przychodem na nieruchomość, 
w której takie pomieszczenia są wynajmowane na podstawie umowy.
 W związku z powyższym w celu sprawnego przeprowadzenia inwentaryzacji zwracamy 
się z prośbą do Państwa o wskazanie służbom administracyjnym pomieszczeń przypisanych 
do użytkowania do Państwa mieszkania. Współpraca Państwa ze służbami Spółdzielni znacz-
nie usprawni przeprowadzenie inwentaryzacji. Za współpracę serdecznie dziękujemy.

Konkurs 
Plastyczny
 W miesiącu czerwcu 2017 r. odbył się konkurs plastyczny, którego organizatorem była                   
p. Janina Bogusz-Wiśniewska – członek Rady Nadzorczej SM „JAS-MOS”. Do udziału w kon-
kursie zaproszono uczniów szkół podstawowych w kategoriach wiekowych kl. I-III, IV-VI oraz 
gimnazjum. 
Celem konkursu było:
ź promowanie walorów wizualnych naszych osiedli,
ź rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży otoczeniem, 
 na którym spędzają swoje popołudnia,
ź rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz wykazanie się umiejętnością 
 postrzegania w ciekawy sposób wymienionego tematu.
Do konkursu zgłoszone zostało łącznie (we wszystkich kategoriach) 28 prac.
 
Wyniki konkursu:
Kategoria Gimnazjum:
I miejsce - Kamila Wiśniewska  -  Gimnazjum nr 6
II miejsce - Dominika Danek - Gimnazjum nr 2
III miejsce - Julia Herman - Gimnazjum nr 2
Wyróżnienia:
Weronika Ledniowska - Gimnazjum nr 2 
Magdalena Pająk - Gimnazjum nr 2
Kategoria Szkoła Podstawowa: 
I miejsce - Jan Nierobis - Szkoła Podstawowa nr 6
II miejsce - Zuzanna Olszowska - SP.  nr 3
III miejsce - Monika Szczepanowska - SP.  nr  5
Wyróżnienie:
Wiktor Fedak - Szkoła Podstawowa nr  5

Laureaci konkursu zostali uhonorowani na 
festynie osiedlowym w dniu 24.06.2017 r. 
zorganizowanym na Os. Przyjaźń z okazji 
otwarcia nowego boiska osiedlowego.

Przykładowe prace konkursu:

Mega szybki Internet przez światłowód w SM 
„JAS-MOS” będzie możliwy już w 2018 roku?
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „JAS-MOS” prowadzi rozmowy z operatorem 
telekomunikacyjnym w celu umożliwiania dostarczenia do mieszkań sieci Internetowej 
światłowodowej. W zależności od uzgodnień i możliwości technicznych prawdopodobnie 
już w 2018 roku zostanie wprowadzony do naszych budynków mega szybki Internet 
przez światłowód. 
 Dzięki Internetowi przez światłowód przekazywanie plików o gigantycznych rozmiarach 
zajmuje tylko kilka chwil. Lokatorzy, którzy będą chcieli skorzystać z tej opcji będą mogli  do-
wolnie przesyłać pakiety video, zdjęcia i załączniki. Korzystając z Internetu przez światłowód 
wchodzenie na  kilka stron internetowych równocześnie nie stanowi kłopotu, gdyż nie obcią-
ża i nie ogranicza to połączenia. Światłowód jest stabilny w każdych warunkach pogodowych 
jego super szybki przesył to znak rozpoznawczy. Korzystanie z Internetu jest wygodne, szyb-
sze oraz niezwykle komfortowe. Niezawodność tego rodzaju usługi gwarantuje zadowolenie 
osób korzystających.
 Użytkownikom usług internetowych zależy dziś głównie na szybkości łącza. Chcą bezpro-
blemowo korzystać z sieci podczas pracy lub dla rozrywki. Bez względu jak wykorzystujemy 
połączenie internetowe liczy się czas. Oczekujemy szybkiej usługi umożliwiającej stabilność 
łącza, niezależnie od warunków pogodowych. Taki właśnie jest światłowód, rozwiązanie na 
miarę XXI wieku. Rynek telekomunikacyjny rozwija się ekspresowo. Wchodzimy powoli 
w okres, w którym limity i utrudnienia przestają nas obawiać, a to dzięki rozwiązaniu, jakim 
jest światłowód. Technologia, która zrewolucjonizowała sektor usług internetowych i ustaliła 
nową jakość korzystania z Internetu. Coraz więcej urządzeń, z których korzystamy ma po-
łączenie z Internetem. W przyszłości trend ten będzie się jeszcze bardziej upowszechniał. Aby 
dobrze z nich korzystać potrzebujemy szybkiego łącza takiego jak Internet przez światłowód. 
Rozwiązanie to sprawdza się w wszystkich warunkach. Internet przez światłowód przynosi 
doskonałą przepustowość oraz stabilność dzięki czemu możemy oglądać treści audiowizualne 
dużych rozdzielczości.

Zamienię komunalne M-3 
2(53 m  – kuchnia i łazienka z oknem) 

położone na Os. Tysiąclecia,

 na jakiekolwiek w centrum Jastrzębia-Zdroju. 

Możliwość spłaty zadłużenia lub odstępne.

Tel. kontaktowy: 668  300 114

OGŁOSZENIE



 Jak to mawiał mój tatko - wieje, aż łeb 
urywa. Zgięta w pół, jedną ręką przytrzy-
muję kapelusz zaciągnięty na pół twarzy, 
drugą zaciskam kołnierz płaszcza pod 
szyją. Połowa sierpnia, niby lato, ale wia-
domo - od Anki..., więc na wieczorną mszę 
warto ubrać coś cieplejszego. W telewizji 
zapowiadali wichury, ale takich nawałnic 
chyba nikt się nie spodziewał. W ostatniej 
chwili uchylam się, przed szalejącą na wie-
trze folią malarską, która powiewa na 
wszystkie strony niczym flaga na wyso-
kości śmietnika obok bloku Zosi. Szczę-
ście w nieszczęściu, że jej koniec uwię-
ziony jest pod stertą paneli i płyt. Pewnie 
ktoś się remontował niedawno - podpo-
wiada mi logika. Strach pomyśleć co by 
było, gdyby taka płachta foliowa wpadła 
na przykład na szybę przejeżdżającego 
samochodu. O przechodniach nie wspo-
mnę. Że też ludzie tak bezmyślnie rzucają 
te swoje śmieci, gdzie popadnie. Przecież 
wiadomo, że "gabaryty" wywożą we wto-
rek. Czy to musi leżeć tak na środku przez 
cały weekend? Co za myślenie - niedziela, 
Dzień Pański - wszystko w domu posprzą-
tane, a wokół bloku śmieci latają i nikomu 
to nie przeszkadza, byle z dala od siebie - 
bezwiednie kręcę głową z dezaprobatą. 
Inna rzecz, Zosia skarżyła się ostatnio, że 
widziała jak ktoś obcy wieczorem podje-
chał i poczęstował się miejscem w konte-
nerach. U nas to nie do pomyślenia. Kilka 
razy próbowali, to takiego larma naro-
biłam, że szybciutko się zbierali. Wiedzą 
już dranie, że ja wszystko słyszę i przed 
moim czujnym okiem nic nie umknie. Ci ze 
spółdzielni po moich telefonach, nawet 
jakieś chipy zamontowali, ale wiadomo 
Polak potrafi. Jeśli zwykły Pan Jasiu Wę-
drowniczek, ten, co z wózkiem dla niemo-
wląt przemierza trasę od kosza do kosza, 
potrafi dostać się do środka, żeby puszki 
pozbierać, to co za problem dla "śmiecio-
wej mafii". Bo to na pewno mafia jakaś, kto 
inny chciałby tak ludziom życie zatru-
wać... W towarzystwie takich myśli poko-
nuję kolejne ulice dzielące mnie od domu. 
Nawet Zosi mówiłam, że to trzeba reago-
wać, ale ona z tych, co to się nie wtrącają. 
Jeśli tak, to niech nie narzeka, że żeby do-
stać się do pojemnika, musi pokonać labi-
rynt porozrzucanych gratów. Jak dbasz, 
tak masz, jak to mówią. A'propos muszę 
pamiętać, by w poniedziałek zaalarmo-
wać spółdzielnię, że Wędrowniczek był 
z wizytą, więc wypadałoby posprzątać. 
Nowy tydzień zawsze najlepiej zacząć 
z hukiem, bo jak przy poniedziałku się 
rozleniwią to cały tydzień do roboty nie 
zagonisz. Cóż, chłop segregację tak jakby 
robi, ale wiadomo gdzie drwa rąbią, tam 
wióry lecą, przecież notuję w pamięci 
z pełną wyrozumiałością dla "rozrzut-
ności" pana Jasia i przyspieszam kroku, bo 
aura dla mnie tej wyrozumiałości nie ma 

za grosz. Byle tylko do domu jak najszyb-
ciej. Błażejewscy mają przyjść przecież na 
kawę. Za oknem istny Armagedon. Wieje, 
huczy, błyska. Całe szczęście, że człowiek 
ma dach nad głową. Dzielę się przemyśle-
niem ze znajomymi i stawiam przed nimi 
świeżo zaparzoną kawę. Z telewizora do-
cierają zatrważające informacje. Na pół-
nocy setki ludzi jest bez prądu, drzewa ła-
mią się jak zapałki. Co się dzieje z tym 
światem.

 A te nasze topole przy parkingu takie 
wysokie, jak to się złamie przez ten wiatr 
to dopiero będzie nieszczęście - martwi 
się Marysia.

 Już dawno powinni je wyciąć w pień - 
wtóruje jej małżonek. Ile razy można upo-
minać się o tak podstawową sprawę. Dzi-
siaj puszczę można wycinać, a dla naszych 
kilka zwykłych drzew stanowi problem. 
Mi to się w głowie nie mieści, że niby ja-
kieś pozwolenia jednak muszą mieć i po-
miary, i jeszcze dają czas, by każdy mógł 
się sprzeciwić. Przecież wiadomo, że za-
wsze znajdzie się jakiś "nawiedzony", któ-
ry dla zasady zawetuje. Dla mnie to oni 
w tej spółdzielni specjalnie na złość tak się 
tłumaczą, bo przecież jak tą puszczę mo-
żna, to ... - macha ręką na znak beznadziei 
i popija łyk aromatycznej kawy. Masz ra-
cję kochanie, to zwykła ludzka złośliwość 
- popiera męża Marysia. Chociaż te panie 
co mi tłumaczyły te, jak oni to teraz nazy-
wają, procedury, wyglądały na szczere. 
Sama nie wiem... Naszą spokojną rozmo-
wę przerywają krzyki dochodzące z par-
teru. Szybkim krokiem pokonuję prze-
strzeń dzielącą mnie od drzwi i już jestem 
naocznym świadkiem wydarzeń rozgry-
wających się na klatce. Marysia i Kazik 
stoją tuż za mną. Nie chcą uronić ani sło-
wa, przecież zawsze to jakaś rozrywka.

 Pani Andrzejewska z czwartego pię-
tra aż kipi z wściekłości. Zawsze się zasta-
nawiam jak to jest, że nawet ładni, elegan-
ccy ludzie w momencie złości przywdzie-
wają wstrętne maski. Jej twarz wykrzy-
wia się w dziwnym grymasie, gdy krzyczy 
na pana Macieja spod jedynki.

 - Ja panu jeszcze udowodnię czyje bę-
dzie na górze! W nosie mam, że pan ogró-
dek uprawiasz. Mówię panu, że porządek 
z tym zrobię raz na zawsze. Do skutku bę-
dę panu życie utrudniać aż się wam ode-
chce wiejskich zwyczajów w środku mia-
sta - wygraża się nie bacząc na zgroma-
dzoną widownię, chwilowo mało elegan-
cka, Andrzejewska.

 - Ale szanowna pani sąsiadko ja prze-
cież mogę z panią pójść i tą bieliznę po-
zbierać - mówi z właściwym sobie zawa-

diackim uśmiechem pan Maciej. Tym ra-
zem sytuacja chyba go mocno rozbawiła, 
bo nie potrafi ukryć satysfakcji. Razem 
z Błażejewskimi czekam na rozwój sytua-
cji, bo przyznaję, że wzmianka o bieliźnie 
nawet mnie zaintrygowała. Wszystkim 
wiadomo, że ta dwójka od lat kruszy kopie 
o wszystko. Nikt już nie pamięta od czego 
się zaczęło, ale regularnie dają publiczny 
popis swoich spięć. Tym bardziej intrygu-
jąca jest chęć pomocy oferowana przez 
sąsiada. - Jeszcze czego! Widzieli go! Taki 
wyrywny! Jak stary, tak głupi! Od mojej 
bielizny wara powtarzam! - krzyczy roz-
wścieczona wesołym usposobieniem Ma-
cieja Andrzejewska. Czuję, że od nadmia-
ru wykrzykników zaczyna mi już pulso-
wać w głowie. Dodatkowo wichura ponad 
dachem nie odpuszcza. - Nie to nie, propo-
nowałem pomoc i mam na to świadków - 
rzuca pan Maciej i wychylając się przez 
balustradę puszcza oko do zgromadzo-
nych gapiów. Po czym zamyka z hukiem 
drzwi swego mieszkania przed nosem 
ujadającej w dalszym ciągu sąsiadki. 
Zgodnie wycofujemy się z Błażejewskimi 
w głąb mieszkania. Ku mojemu zdziwie-
niu, zamykający kolumnę mąż Marysi, nie 
wiedzieć czemu, postanowił wykazać się 
nagle wielką empatią i zagaił do wracają-

cej do swojego lokum Gburii i Furii - Pani 
Andrzejewska o co to z tą garderobą cho-
dziło staremu? Czy on przypadkiem się 
pani nie naprzykrza? Bo jakby co to wie 
Pani, ja gentelmanem jestem, na mnie 
może pani polegać, gdyby tak kiedyś... - 
Kazik jąka się nieskładnie. Kątem oka za-
uważam, że oczy Marysi nie potrafią się 
zdecydować, które emocje mają wyrażać 
z większą mocą. Najpierw robią się jakieś 
takie wielkie, jakby miały wypaść z orbit, 
po czym szybko przybierają kształt zacię-
tych z wściekłości szparek. Za długo na 
tym świecie żyję, by nie wiedzieć, że to 
oznacza problemy. Jasne, że się naprzy-
krza! - krzyczy Andrzejewska. Ogrodnik 
od siedmiu boleści się znalazł! Przez ten 
jego ogródek, co go założył pod balkonem 
nawet majtek, co mi je ten przeklęty wiatr 
zwiał ze sznurka nie mogę spokojnie po-
zbierać. Nie dość, że człowiek z żywiołem 
walczy to jeszcze ze starym złośliwcem 
musi się użerać. Ale ja z nim zrobię po-
rządek! W poniedziałek rano nie wyjdę ze 
spółdzielni, póki mi nie zagwarantują, że 
usuną te jego grządki z przestrzeni publi-
cznej! - dalej krzyczała Andrzejewska, ale 
już raczej sama przed sobą wylewała swe 
frustracje, bo Błażejewski był już na moim 
balkonie i pomimo szalejącej na zewnątrz 
wichury, podziwiał koronki Andrzeje-
wskiej zdobiące drzewa i krzewy w ogród-
ku pod balkonem. - Bożena powiedz pro-
szę mojemu mężowi, że wychodzimy - 
Marysia mówi do mnie przez zaciśnięte 
zęby i zapominając o niedopitej kawie 
zbiera się do wyjścia. Zanim zdążyłam 
ustosunkować się do prośby koleżanki, 
rzuca w drzwiach bezpośrednio do niego: 
- Kazimierz, czy ty przypadkiem nie mu-
sisz iść ze śmieciami? Ewidentnie stara się 
przywrócić myśli swojego męża na wła-
ściwe tory. Skonsternowany Kazik podą-
ża za ślubną i zza drzwi dobiega mnie je-
szcze jego tłumaczenie: - Ale Maryś prze-
cież tak wieje, że psa by nie wypędził. Ju-
tro sprzątaczki klatkę i tak sprzątają, to 
i śmieci przecież mogą spod drzwi zabrać. 
Przecież to nie problem dla nich, to ich 
praca, niech się cieszą, że ją mają... inni to 
z pocałowaniem w rękę... Kolejne słowa 
już do mnie nie docierają. Wracam na 
balkon, by rzucić okiem na "przystrojone" 
drzewka i zupełnie nie pojmuję skąd w lu-
dziach tyle złośliwości. Tam na Kaszubach 
to mają teraz prawdziwy problem przez 
ten huragan... Ale, ale.. Muszę zadzwonić 
do Celiny, czy już widziała co mamy za bal-
konem. Jednak miałam rację. Ta Andrze-
jewska to tylko takie pozory sprawia, że 
taka szczuplutka. Jak się ubierze, to każ-
dego może oszukać, ale majtki to jak nic 
XL nosi. A przecież to co pod spodem liczy 
się najbardziej. Zamykam szczelnie drzwi 
balkonowe i już wykręcam numer do Ce-
linki.
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Z cyklu „Pani Bożena, czyli monitoring doskonały”

„Wietrzne złośliwości”
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OGŁOSZENIE
1. Lokal przy ul. Pl. Zwycięstwa 12 w Wodzisławiu Śl., (zlokalizowany w piwnicy) o p .u. 7,36 m²,    
2.   Lokal przy ul. 26 Marca 13 w Wodzisławiu Śl., (zlokalizowany w piwnicy) o p .u. 6,00 m²,      
3.   Lokal przy ul. 26 Marca 11 w Wodzisławiu Śl., (zlokalizowany w piwnicy) o p .u. 11,00 m²,            
4.   Lokal przy ul. Wieczorka 7 w Jastrzębiu-Zdroju, o p. u. 81,96 m², na który składa się: 
        - pow. użytkowa lokalu 67,31 m² 
        - pow. piwnic 14,65 m².

oraz

5.  Lokal przy ul. Wiejskiej 9A w Jastrzębiu-Zdroju, o p. u. 72,08 m², z możliwością przeznaczenia na warsztat 
 bądź 3 miejsca garażowe (każde ok. 24,00 m²).

Bliższe informacje na temat wolnego lokalu można uzyskać w siedzibie Spółdzielni 
przy ul.  Słonecznej 18A (pokój nr 17) lub pod numerem telefonu: 32 47  626 36 wew. 53.

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „JAS-MOS”  informuje, iż posiada do wynajęcia lokale użytkowe 
przeznaczone na działalność biurową, usługową lub handlową znajdujące się w budynkach mieszkalnych: 

Informujemy, że na całych zasobach zarządzanych przez naszą Spółdzielnię zakończyliśmy prace związane z remontem masztów antenowych 
instalacji AZART oraz przystosowaniem jej do odbioru programów telewizji naziemnej multipleksu MUX-8. W związku z powyższym w ramach 
dotychczas obowiązującej opłaty (1,51 zł/m-c) nasi mieszkańcy obecnie posiadają dostęp do następujących kanałów:

AZART ROZBUDOWANY

   MUX-1 (kanał 55)   
TVP ABC, 8TV, TTV, Polo TV, ATM Rozrywka, TV Trwam, Stopklatka TV, Fokus TV   

 
   MUX-2 (kanał 49 lub 58)   
Polsat, Super Polsat, TVN, TVN7, TV4, TV Puls, PULS2, TV6.    

 
   MUX-3 (kanał 41)   
TVP1 HD, TVP2 HD, TVP3, TVP Info, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Rozrywka.  

   MUX-8 (kanał 6 lub 7)   
Nowa TV, Metro, Zoom TV, WP.  

   MUX-L2 (kanał 47)   
TVT, 4Fun TV, 4fun Fit & Dance, 4fun Hits, Stars.TV, Vox Music TV 

Dodatkowo w zależności od lokalizacji budynku 
(dostępności sygnału) istnieje możliwość odbioru 
multipleksu TVS – programy TVS HD, Polsat HD, 
Republika TV (kanał 21) oraz czeskich multipleksów 
(kanał 37, 54). 

PROSIMY O PRZESTROJENIE ODBIORNIKÓW 
TELEWIZYJNYCH LUB TUNERÓW DVB-T MPEG-4 
(dotyczy osób, które nie wykonały przestrojenia po wykonaniu prac).



 Zapamiętaj to miejsce w gazecie, którą 
trzymasz właśnie w swych rękach. Artykuł – 
a właściwie króciutki i pomocny wywiad - na 
ostatniej stronie będzie miał swoją tematy-
kę. Począwszy od tego wydania, będziemy go 
poświęcać sprawom związanym z ubezpie-
czeniami. A to przez fakt, że w ostatnim 
czasie do Rady Nadzorczej i Zarządu wpły-
wa dużo pytań związanych z tematyką ubez-
pieczeniową i nie tylko z tą związaną bezpo-
średnio z naszymi zasobami, a w szczególno-
ści od jakich ryzyk jesteśmy ubezpieczeni 
i czy warto z tej formuły korzystać. Dokład-
nie w tym miejscu biuletynu, co numer, bę-
dziemy poruszać tematy nurtujące życie 
mieszkańców naszej spółdzielni. Odpowie-
my na przysłane i zadane pytania. Poradzimy 
jak poruszać się w niezbyt oczywistym, czę-
sto zawiłym świecie ubezpieczeń. Źródłem 
naszej informacji będzie człowiek z przeszło 
20-letnim doświadczeniem na rynku ubez-
pieczeń, posiadający dużo więcej wyróżnień 
i klientów, którym doradza niż włosów na 
głowie – Mirosław Dobrowolski- Prezes 
Śląskiej Agencji Ubezpieczeń Gwarant Sp. 
z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju. Wska-
zana agencja  uzyskała pełnomocnictwa 
wielu zakładów ubezpieczeń w tym UNIQA,  
niekwestionowanym liderem ubezpieczeń 
mieszkalnictwa w Polsce , która to roztacza 
swój parasol ochronny wraz z GWARANT- 
em nad majątkiem spółdzielców jak i samej 
spółdzielni.

Redaktor: Skoro mamy tu porozmawiać 
przed każdym wydaniem gazety, odpowie-
dzmy sobie na pierwsze, na pozór banalne 
pytanie – po co nam ubezpieczenia? 
Mirosław Dobrowolski: Odpowiedź nie 
jest taka banalna jak by się zdawać mogło. 
Bo czasem w życiu zdarza się nam coś złego, 
czego byśmy nie chcieli doświadczyć i tę 
ewentualność można, z doświadczenia ży-
cia, zabezpieczyć i z góry się umówić, że za 
rozsądną cenę podobną do ceny naszych 
codziennych drobnych przyjemności, ktoś 
nas ochroni w sytuacji, gdy to coś złego się 
wydarzy. W Polsce najbardziej troszczymy 
się o samochody, nie tylko kupując obowią-
zkowe ubezpieczenie OC, ale dokupując 
ubezpieczenie na wypadek złapania gumy, 
wybicia szyby, unieruchomienia samocho-
du. Tylko co nam po samochodzie, jeśli nie 
będziemy mieli zdrowia i środków na lecze-
nie utraconego zdrowia, bądź też spłonie 
nam mieszkanie, dom często stanowiący 
dorobek naszego życia .
  Jak powiedziałem, czasem za naprawdę 
niewielką kwotę można znaleźć coś odpo-
wiedniego. Warto – tak jak swojego lekarza 
rodzinnego- mieć swojego doradcę ubez-
pieczeniowego , który przeanalizuje oferty 
towarzystw ubezpieczeniowych i dobierze 
coś- jak krawiec- na miarę potrzeb ale i mo-
żliwości finansowych co czasami bywa tru-
dne. Pikanterii dodaje fakt , iż błędnym jest 
tak często powtarzane twierdzenie że po-

minięcie agenta da klientowi lepszą cenę. 
Często jest tak, że za lepszą cenę uzyskaną 
z pominięciem agenta otrzymujemy pro-
dukt z kiepskim zakresem ochrony ubezpie-
czeniowej, a już na pewno w sytuacji po-
wstania szkody nie zapewni nam asysty 
agenta przy jej likwidacji bądź nieodpłatnej 
pomocy biura prawnego. Działalność ta po-
lega na subtelnym związku z klientem i obo-
pólną korzyścią, a radość, zadowolenie na-
szych klientów jest naszą radością. To sta-
nowi nasze główne motto od ponad 20 lat 
i...... jakoś to przeleciało.   
Redaktor: No tak, to przez te lata pewnie 
przygotowano sporo umów dla klientów 
agencji. 
Mirosław Dobrowolski: Tak to prawda ale 
powodem do zadowolenia jest fakt, iż więk-
szość z nich jest ciągle naszymi klientami.
Redaktor: A tak… przepraszam... Zatem od 
ponad 20 lat trochę jest u Pana tych klien-

tów o tym świadczy pozycja agencji na na-
szym rynku. Chętnych już zapraszamy do 
korzystania z usług biura przy ulicy Opol-
skiej 1, bądź złożenia zapytania poprzez 
formularz kontaktowy na stronie interneto-
wej: www.sau-gwarant.pl, telefonicznie:
 32 47 63 480, 500 196 306 bądź osobiście.
Warto kontaktując się z biurem powołać się 
na ofertę specjalną UNIQA dedykowaną 
mieszkańcom SM JAS-MOS, tylko za po-
średnictwem agencji GWARANT, a ja zapra-
szam na kolejny wywiad- w następnym nu-
merze "Nasze Mieszkanie."

ź Twój dom

ź Twoje auto

ź Rodzina i Ty

ź Sport i hobby

ź Biznes

Drogi Lokatorze

8 www.smjasmos.pl
ARTYKUŁ SPONSOROWANY
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